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„Шешир професора Косте Вујића“, Милован Витезовић 

Шешир генерација 

     Детињство може бити интересантније уз занимљивог професора.Наставници тога 
можда нису свесни, али од њих и њиховог односа према ученицима ,много тога зависи. 
     Професор Коста Вујић је био професор каквог ђаци баш желе. Док сам читао ову 
књигу, размишљао сам  који је разлог томе.  На крају сам схватио да је то због његовог 
начина комуницирања. Коста Вујић се својим ученицима увек обраћао подједнако 
формално и другарски, а ученици су му због тога узвраћали поштовање.Његов живот био 
је исто тако занимљив као и његова предавања. Волео је да се шета, да руча по 
ресторанима, да мења шешире и да се сели. Имао је шешир за сваки дан у недељи и сваки 
пут када би ушао у учионицу, лаганим покретом би га добацио на полицу до прозора, што 
је и ученицима било интересантно те су смишљали свакакве несташлуке са 
шеширом. ,,Све мангуп до мангупа! '' била је његова узречица којом је критиковао 
ђаке...или можда хвалио? Његови матуранти су волели да га прате и посматрају. Волели су 
и да проводе време са њим.Његове казне биле су веома маштовите и они су им се чак и 
радовали. Разред професора Косте Вујића је био пун надарених ученика. Од Михаила 
Петровића који је владао математиком, Јована Цвијића који је непрестано читао до Јаше 
Продановића који је желео да промени свет и многих других. У њиховим догодовштинама 
сам и сам могао да се пронађем и одмах на почетку романа сам схватио зашто данашње 
улице носе називе по тадашњим ,,мангупима''.Оно што је њих красило јесте амбиција,која 
је  расла све више ,управо због начина на који их  је третирао  њихов разредни старешина.  
      Питао сам се шта би било да професор Вујић није имао шешир...и дошао сам до 
закључка да ништа не би било исто. Цела ова прича је заправо почела са шеширом. Када га 
је први пут бацио на полицу поред прозора створила се та атмосфера каква је владала до 
матуре. И можда, само можда је обичним мангупима тај један шешир променио живот.
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